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Výroční zpráva školy za rok 2014/2015 

 

  I. 

Základní charakteristika školy 

 

Název: 

Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

 

Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad 

 

Charakterstika školy:    úplná škola 

 

Zřizovatel školy Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad 

 

Ředitel školy:  PaedDr. Zdeněk Motlíček 

 

Všechny druhy školských zařízení : základní škola, školní druţina, školní klub, školní  

jídelna 

 

Telefon, e-mail, www stránky. 547230036, reditel@zsrajhrad.cz, www.zsrajhrad.cz 

 

Charakteristika školy: úplná škola 

 

Školní rok  

2013/2014 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet ţáků Průměrný počet 

ţáků na třídu 

1.stupeň 10 5 226 22,6 

2.stupeň 8 4 208 26 

Celkem 
18 9 434 24,3 

 

 

Školská rada byla zřízena dne 20.9.2005. Je sloţena ze šesti členů – dvou zástupců obce, 

dvou zástupců rodičů a dvou zástupců školy. V průměru se schází třikrát ročně. 

 

 

 

 II. 

Výchova a vzdělávání 

 

1.Základní škola - školní vzdělávací program: 

 

Od 1.9.2007 vyučuje škola podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

„Škola – základ ţivota“. 
 

 

mailto:reditel@zsrajhrad.cz
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2.Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny:  školní jídelna úplná 

 

Umístění: budova Havlíčkova 452 

 

Počet strávníků:   

 

 

3.Školní druţina 

 

Počet oddělení:  4                        Počet dětí:  115 

 

Umístění: budova Masarykova 96 
 

 

Z činnosti školní druţiny :  Školní druţina je umístěna v budově Masarykova 96, kde pracují 

4 oddělení. Všechna oddělení pracují podle ŠVP pro ŠD, jehoţ obsah navazuje na učivo 

prvouky podle ŠVP pro ZŠ, vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“. Kaţdé oddělení se 

celoročně věnovalo tematickému projektu… 

1.oddělení  Kouzelné městečko (p. Duchoňová) 

2.oddělení  Co nevím a neznám, to objevím  (p. Zmeškalová) 

3.oddělení  Hledáme kouzelné klíče  (p. Smejkalová) 

4.oddělení  S pohádkou celý rok  (p. Hladká ) 

 

Další zajímavé akce: 

Září – návštěvy školní zahrady a účast v projektu Ţivo za plotem, dramatizace pohádek, 

výroba Domu kamarádství 

Říjen – výroba strašidel z dýní, Halloweenský karneval, návštěva loutkového divadla, soutěţ 

v poznávání stromů 

Listopad – výroba čertů a andělů do MěK, výroba Domu myšlení 

Prosinec – pečení perníčků, výroba čerta, čertovská diskotéka, vánoční posezení, návštěva 

výstavy v MěK 

Leden – hry na sněhu, soutěţ Stopy zvířat 

Únor – výroba masek na maškarní karneval, maškarní karneval se soutěţemi 

Březen – vycházky do přírody s jarní tematikou, návštěva školní zahrady a účast v projektu 

Ţivo za plotem, výsadba rostlin – pozorování růstu 

Duben – výroba velikonočních dekorací, pečení perníčků, návštěva loutkového divadla, jarní 

vycházky do přírody, diskotéka Slet čarodějnic 

Květen – výlet  Jalový dvůr, škola v přírodě, setkání panenek MonsterHigh, korálkování 

Minecraft 

Červen – autorské čtení v Památníku písemnictví a setkání se spisovatelkou dětské literatury 

Petrou Dvořákovou, závěrečná diskotéka 
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5.Školní klub 

 

Počet zájmových útvarů: 28                          

Umístění: budova Havlíčkova 452 

 

Z činnosti školního klubu : 

 

Pravidelná zájmová činnost byla v těchto krouţcích: 

- Volejbal 

- Gymnastika 

- Turistický krouţek  

- 5 krouţků Dramaťáčku  

- 2 krouţky Irské tance  

- Výtvarné tvoření 

- Rybářský krouţek  

- Sportovní hry  

- 10 krouţků keramiky  

- Školní kapela 

- Atletika 

- Psychomotorické hry 

- Muzikál 

- Fotbálek 

 

Kromě pravidelné zájmové činnosti školní klub organizoval tyto akce: 

 

Březen – velikonoční dílničky (dopoledne pro ţáky 1.stupně, odpoledne pro veřejnost) 

                Školní ples 

Duben – víkendový výjezd táborových pracovníků (příprava táborového programu) 

Květen – Cesta časem (vystoupení krouţků Dramaťáček v restauraci Na Kině) 

Červen – pohádkový les  

               Den otevřených dveří po rekonstrukci klubu 

 

V době letních prázdnin školní klub organizoval: 

       -      letní stanový tábor pro starší děti v Borech u Velkého Meziříčí (50 dětí) 

       -      letní tábor pro rodiče s dětmi v Milovech (110 dětí) 

 

 

 III. 

Personální zabezpečení školy 

 

 

Typ zařízení Počet Přepočtené úvazky Kvalifikovaní 

Základní škola– učitelé 27 24,55 26 

Základní škola – asistenti ped 1 0,55 1 

Školní druţina– vychovatelé 4 3,45 4 

Školní klub– vychovatelé 1 0,21 1 

Školní jídelna 5 4,57 5 

Správní úsek 7 5,89 7 

Celkem 45 39,22 44 
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 IV. 

Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 

 

 

Údaje o přijímacím řízení: 

 

Ročník Gymnázia SOŠ SOU Celkem 

5. 2 - - 7 

7. 1 - - 1 

9. 5 28 19 52 
 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 

 

Počet dětí zapsaných do 1.ročníku 57 

Počet dětí s odloţenou docházkou o 1 rok 12 

Počet dětí s loňským odkladem 5 

Počet dětí do 1.ročníku celkem 50 

 
 

 

 V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace ţáků 

 

 

Ročník Počet ţáků Prospěl s 

vyznamenáním 

Prospěl    

 

Neprospěl 

1. 37 37 0 0 

2. 46 42 4 0 

3. 48 38 10 0 

4. 43 25 18 0 

5. 52 32 20 0 

Celkem za I. 

stupeň 

226 174 52 0 

6. 53 15 38 0 

7. 60 7 52 1 

8. 43 11 30 2 

9. 52 6 46 0 

Celkem za II.  

stupeň 

 

 

208 39 166 3 

Celkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

školu 

434 213 218 3 
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2.Sníţený stupeň z chování: 

 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 

2 9 2% 

3 0 0% 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2014/2015: 0 

 

 

VI . 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

 
 Realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, 

preventivní opatření,  proškolování  pracovníků  a spolupráci s rodiči vede: 

Mgr. Jana Obrovská, školní metodik prevence       

 MPP na škole probíhal podle osvědčeného programu, který je nedílnou součástí mnoha 

vyučovaných předmětů, jako např. : občanská výchova, výchova ke zdraví, praktické činnosti, 

ale i přírodopis, chemie a dalších. 

 Zejména pro 8. a 9.ročník byla v organické chemii zařazováno hodně besed a diskusí na 

vhodná témata (těkavé látky – např.učivo areny; toxické a návykové látky – např.učivo 

alkoholy…, kouření, drogy.. zdravý ţivotní styl a výţiva – nebezpečí anorexie, bulimie…aj. 

nemoci ze špatného stravování..) 

  MPP byl samozřejmě také aktuálně zařazován mimo výuku dle plánovaných akcí. 

Součástí ŠVP je  Školní preventivní strategie. 

Škola má vypracován „Program proti šikanování“ , ţáci jsou pravidelně informováni a 

poučováni o formách a projevech šikany. 

 

Konkrétní akce a programy, které se podařilo zrealizovat ve školním roce: 

 

1.- 5.  ročník Dopravní výchova 

1.- 2.ročník                          Moje představy o drogách 

2. ročník Kapka prevence 

4.B                                        Klima třídy 

4. - 5. ročník Prevence kouření 

5. – 6. ročník Kyberšikana 

6.A + 6.B (jen dívky) Čas proměn (dospívání) 
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6.A + 6.B HZS (komponovaný program s hasiči) 

 

7.ročník                               Alkohol a jeho důsledky 

8.A + 8.B Poruchy příjmu potravy  (anorexie, apod..)  

9.ročník                                Zájmy chráněné zákonem a trestní odpovědnost                    

veřejnost + škola akce „Ukliďme Rajhrad“    

   

 

 V předmětu Výchova ke zdraví (v 6.roč. jako předmět, v 8. roč.integrován do Př  

a v 9. roč. do CH) je besedováno s dětmi na mnoho témat, týkajících se rizikového 

chování dětí 

 

 Velmi dobře pracuje školní  klub, který organizuje spoustu volnočasových aktivit 

nejen během školního roku, ale i v době volna. 

Velký přínos je v tom, ţe se mnoha akcí zúčastňují také rodiče dětí. 

 

 Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, distribuce a zneuţívání návykových látek 

v areálu školy a při školních akcích mimo školu; 

rovněţ je dle šk.řádu postihována kyberšikana (i jakýkoliv náznak nebo nebezpečí – 

mj. i zákaz pouţívání mobilů apod.). 

 

 V letošním roce jsme se rovněţ jako vţdy zaměřili na prevenci záškoláctví, 

objevovaly se jisté náznaky, vše jsme operativně řešili ve spolupráci MP, VP, ŘŠ  a 

rodiče ţáků. 

 

 Konzultace pro ţáky jsou moţné kdykoliv, pro konzultace s rodiči je potřeba 

předchozí domluva, případně u náhlých problémů jsou moţné kdykoliv. 

 
      Škola spolupracuje  s PPP Brno – venkov (p. Mgr. Lenka Cupalová), která většinu 

preventivních programů prezentuje a zaštiťuje, také s OSPOD (spádově Ţidlochovice),  

případně jinými organizacemi podle aktuální potřeby. 

 

     
 

 VII. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Dalšího vzdělávání se účastnilo celkem 56 učitelů i správních zaměstnanců na celkem 24 

seminářích. 

 

Typy vzdělávacích seminářů a akcí Počet pedagogů Počet hodin 

Metodické semináře (Př, ČJ, D, Z) 7 34 

Vzdělávací v oboru (Legislativa, ŠJ, IT) 31 628 

Práce se ţáky s SVP 18 90 
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VIII. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

 

1.  zájmová činnost ţáků 

 

Zájmová činnost ţáků probíhá v rámci pravidelné i nepravidelné činnosti  Školního klubu, 

jehoţ aktivity jsou podrobně popsány v části I. 

 

2.  účast školy v soutěţích 

 

Ţáci se celoročně účastnili sběru kaštanů, šípků, pomerančové kůry, bylin, papíru  

a plastů. 

V průběhu školního roku škola uspořádala školní kolo olympiády v ČJ, Aj, NJ, recitaci, 

dějepisné olympiády, zeměpisné olympiády, matematické olympiády, pythagoriády a závody 

v lehké atletice, gymnastice, šplhu, fotbale. 

Nejlepší umístění v okresních kolech: 

 

Olympiáda v ČJ                     18. a 33.místo 

Olympiáda v AJ                     7.místo 

Zeměpisná olympiáda            1., 13., 16.místo, v kraji 1.místo, postup do celostátního kola 

Matematická olympiáda         1.místo 

Pythagoriáda                          1.místo 

Soutěţ školních kapel            2.místo, postup do celostátního kola 

Soutěţ v šachu                       3.místo 

 

Ve sportovních  soutěţích jsou jiţ tradičně naši ţáci úspěšní: 

               

Florbal                                    3.místo okrsek starší i mladší ţáci 

Minikopaná                            1.místo okres, postup do kraje 

Halový fotbal                         3.místo okrsek 

Fotbal                                     2.místo okrsek, 3.místo okres       

Šplh                                        5.místo okrsek 

Sportovní gymnastika            2.místo hoši, 1.místo dívky okrsek 

Halový fotbal                         5.místo okrsek 

Volejbal                                  3.místo okrsek 

Pohár rozhlasu (atletika)        5.místo starší ţácí, 6.místo starší ţákyně 

                                               5.místo mladší ţáci, 4.místo mladší ţákyně    

 

3. prezentace školy na veřejnosti 

 

Ţáci a pedagogové se prezentují na veřejnosti přípravou a aktivní účastí  na různých akcích: 

-pořádání akce Ukliďme Rajhrad v rámci akce Ukliďme svět 

-pořádání dobročinných bazárků na podporu Záchranné stanice dravců  

-účast na akci Andělská knihovna (výstava ţákovských prací) 

-pořádání šachových turnajů pro mládeţ Memorial Jana Krejčího, rekreačních pobytů v |Itálii 

-organizování a účast na kulturních akcích (Masopust, hody) 

-práce v zastupitelstvu, ve školské a kulturní komisi 

-práce v předsednictví šachového oddílu a TJ Sokol Rajhrad 
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-vedení šachového oddílu, oddílu zdravotního cvičení 

 

 

 IX. 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Tento školní rok neproběhla na naší škola ţádná inspekce. 

 

 

Část X. 

Hospodaření školy 

 

Hospodaření školy v roce 2014 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši  

448.839,43 Kč. Hospodářský výsledek byl vytvořen z prostředků zřizovatele. Podle § 250/200 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo do rezervního fondu školy převedeno 

348.839,43 Kč a do fondu odměn 100.000 Kč.  

 

 

Část XI. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. 

 

 

Část XII. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

 

 

Část XIII. 

Realizované projekty financované ze zdrojů EU 

 

 

1) Inovace, modernizace a kvalita na ZŠ Rajhrad 

- Grant jsme získali z ROP Jihovýchod, prioritní osa Udrţitelný rozvoj měst a 

venkovských sídel, oblast podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

- projekt byl realizován v období březen – září 2014 

- celkem způsobilé výdaje činily 3.483.267,72 Kč, příspěvek ROP Jihovýchod 

2.960.777,55 Kč, podíl zřizovatele Města Rajhrad byl 522.490,2 Kč 

- v současné době probíhá udrţitelnost  projektu - do 24. 11. 2019 

 

2) Školní poradenství a pedagogicko-psychologické sluţby na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti 

„Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami“ 

- projekt byl realizován od 1.4.2009 – 31.3.2012 

- výše přidělené dotace činila 2.188 788 Kč 
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- v současné době probíhá udrţitelnost  projektu - do 31.3.2017 

 

 

3) ICT technologie pro zkvalitnění výuky na ZŠ TGM Rajhrad 

- projekt jsme získali v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, název prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, název oblasti 

„Zvyšování kvality ve vzdělávání“ 

- projekt byl realizován od 18.2.2010 – 30.6.2012 

- výše přidělené dotace činila 1.985 874 Kč 

- v současné době probíhá udrţitelnost  projektu - do 30.6.2017 

 

 

4) Ţivo za plotem 

- projekt jsme získali z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

prioritní osy „Počáteční vzdělávání“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve 

vzdělávání“ 

- projekt bude realizován od 1.2.2013 – 31.1.2015 

- výše udělené dotace činí 1.660 932 Kč 

- projekt nyní pokračuje díky podpoře KÚ JMK 

 

    7)   Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Ţidlochovice 

             -     projekt byl  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

             -     projekt realizovalo Město Ţidlochovice pro školy Regionu Ţidlochovicko 

             -     projekt byl pro školní rok 2014/2015 

             -     naše škola byla partnerem projektu 

            -      ve škole pracoval školní psycholog, speciální pedagog, krouţky čtenářské   

                    gramotnosti, krouţky doučování, získali jsme pomůcky – tablety, programy, … 

 

 

      8)   Digitálně a interaktivně 
               -    projekt je  z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

               -    příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

                    konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti  

                    podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním 

                 číslemCZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol  

                    z  Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina.  

                    Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.  

                -   jsme partnery projektu 

                Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015. 
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Část XIV. 

Spolupráce s organizacemi 

 

Škola v rámci vzdělávání, výchovy i volnočasových aktivit spolupracuje s těmito subjekty: 

 

okolní školy  spolupráce při přechodu ţáků na spádovou školu, při přípravě a realizaci 

                       grantů (Ţivo za plotem) 

                                

mateřská škola     - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí  

                               a učitelů 

  

městská knihovna - účast ţáků na různých besedách, tematických programech, výstavách 

                                pasování prvňáků na čtenáře 

   

okresní archiv   - návštěvy archivu v rámci dějepisu a českého jazyka, projekty, referáty 

 

Sokol Rajhrad        - spolupráce v rámci hodin Tv – bruslení 

 

Úřad práce – programy pro ţáky 8. a 9.tříd k volbě povolání, atlasy škol 

 

Policie ČR -  preventivní programy 

 

PPP – preventivní programy z různých oblastí (viz oddíl VI.) 

           konzultace při práci se ţáky s SVP (závěry vyšetření, doporučení, IVP …) 

 

Autoškola – vzdělávací akce Dopravní výchova pro 4.ročník 

 

firmy  - spolupráce na opravách, vybavení a chodu školy ( Agerit, Walter, PROFITEAM 

Rajhrad, Školičky Brno, Nová škola, Elektropráce Karel Procházka, Festuca Rajhradice) 

 

NIDV - účast na seminářích a vzdělávacích akcích 

 

Odborová organizace - je pravidelně informována o chodu školy, ekonomice a dlouhodobých  

                                   záměrech školy 

 

 

 

 

V Rajhradě dne 31.8.2015 

 

 

                                                                                                      PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                               ředitel školy 


